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A biharmegyei aszfalt
előfordulás.

Irta: Dr. Posewitz Tivadar.

Biharmegye északkeleti részében, Nagyváradtól 
keletre emelkedik az u. n. Rézhegység, melyet délre a 
Sebeskőrös és északra a Berettyó folyók völgyei hatá
rolnak. A hegység Erdély határos vidékétől északnyu
gat felé húzódik és Nagyvárad közelében ér véget. A 
hegység főtömege kristályos palákból, leginkább csil
lámpalából áll. Délnyugatra krétaképződmények övezik 
a hegységet a Sebeskőrös völgyében, mig északnyu
gati oldalán neogénlerakodások vannak, a melyek a 
pontusi emelethez tartoznak és gazdag lignit- és asz- 
falt-telepeket tartalmaznak.

Az aszfalt-telepek az egymáshoz közel fekvő 
Tataros, Felsőderna és Bodonos községek határában 
fordulnak elő a Nagyváradtól északkeletre levő azon 
dombos vidéken, mely a Rézhegységet s ennek az em
lített helységek közeiéig terjedő nyúlványait szegélyezi.

A pontusi rétegek Felsőderna és Bodonos mellett 
több helyütt fel vannak tárva és a következő réteg
sorozatot mutatják Szontagh szerint: 

diluvialis agyag, 
homok (aszfalttal telitve), 
szürke agyag, levéllenyomatokkal, 
lignit,
kékesszürke, tűzálló agyag.
A diluviális agyag alatt fekvő pontusi homok az, 

mely az aszfaltot tartalmazza. A homok aszfalttal im
pregnálva van. Ezen átitatás azonban nem egyforma, 
hanem csak egyes nagyobb kiterjedésű lencsékben con- 
centrálódik.

Az aszfalttal impregnált homokkő egy közel 8 
km. hosszú vonalban követhető, mely Tatarostól, Felső- 
dernán át Bodonosig terjed északkeleti irányban.

Ezen vonulat mentén az aszfaltos homokkő 
három hatalmas lencsealakban m utatkozik; az egyik 
Tataros, a második Felsőderna és a harmadik Bodonos 
mellett van.

Kövületekben nagyon szegények e lerakodások és 
dr. Szontagh néhány rossz kagylótöredéken kivül, me

pontusi
emelet.

lyek egyikében cardiumot ismert fel, mást nem talált 
az aszfaltos homokban. Hauer (Jahrb. d. k. k. geol. R. 
A. 1852, p>. 24) Tartarostól keletre a pap pincéje 
mellett 6 " vastag homokréteget talált, mely tele volt 
Melanopsis Martiniana, M. Boueéi és cardium héjakkal.

Tatarostól északkeletre nyilik a Czigány-patak kis 
völgye» melyben Tatarostól 4 —5 km.-nyire van az 
aszfalttelep.

A rétegsorozatot már Hauer Ferencz és utóbbi 
időben Kauffmann Camillo is közölte. Az első szerint 
ez a következő: 

televényföld, 
aszfalt 6 ',
barnaszén V2' (rossz és töredékeny), 
márgapala 2 ',
porhanyos, szenes agyag 2 ", 
homok 6 ',
aszfalt, melynek vastagságát még nem ismerték. 
Kauffmann is emliti, hogy Tataroson két homok

réteg van impregnálva aszfalttal, melyeknek fedője bi
tumenes pala, fekvője pedig 0  6—2 ,0  m. vastag lignit. 
A kátrányos homok vastagsága 2*6—7*8 m. között 
között ingadozik. A meddőrétegek vastagsága ellenben 
8—24 méter. A homok középértékben 11 °/0 kátrányt 
tartalmaz. Megkülönböztetnek kövér és sovány aszfal
tot ; ez utóbbit nem használhatják fel, mivel csekély 
az aszfalttartalma.

Az aszfaltelőfordulás lencsealaku és terjedelmét 
számos fúrásból kiszámitották. Hossza 150 m., széles
sége 1400 m., tehát 2,100.000 m2. Tartalmaz IOV2 
millió m3 kátrányos homokot, melyből 20,800.000 q 
kátrány nyerhető.

A Derna-patak völgyének felső részében, Felső
derna községtől keletre fordul elő, közel az alaphegy
ség csillámpalájának kibukkannásához egy másik hely, 
hol a pontusi homok erősen át van itatva aszfalttal. 
Ezen aszfaltelőfordulás szintén lencsealaku. Legvasta
gabb a magaslat teteje alatt, a völgy felé pedig lassan 
kiékül. A lencse hossztengelyének csapása északkelet 
felé, a dülés közel 3°. A rétegsorozat a következő: 

Diluviális, sárga, agyagos termőföld 1*50 m. 
Sovány, használhatatlán, barnásszinü 

aszfaltréteg _ —.........................................— 7*00 n
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Mivdésre érdemes aszfaltréteg (fekete- 
szinü) 10—20°/0 aszfalttal (diónagyságu 
quarczkavicsokat tartalmaz) 75 0  m.

Lignit 0*2—0*5
Kékes, tűzálló, csillámban gazdag pontusi agyag.
A Bodonos patak felső, részében, Bodonos köz

ségtől északnyugatra, a csillámpalához közel fordul 
elő a harmadik aszfaltos lencse. A falu keleti végén 
kibúvik az aszfaltos homok és itt jól látható az aszfalt 
kilúgozása. A falutól északkeletre a lignittelep van fel
tárva, mely itt vastagabb, mint a felsődernai.

Az aszfaltot először Tatarosról ismerték, később 
találták meg Felsődernán és Bodonoson is. Az első 
ásatások már a múlt század ötvenes évei előtt történ
tek. Hauer említi ugyan 1851-ben, hogy a Cigány patak 
keleti oldalán egy kis dombon ásatás történt aszfaltrír 
néhány évvel azelőtt és hogy ezt Nagyváradon fel
használták.

A nyolcvanas évek elején megint hozzáfogtak az 
aszfalt kiaknázásához, de oly kezdetleges módon és 
szakértelem nélkül, hogy semminemű sikert nem értek el.

1884 óta azután szünetelt az üzem.
1889-ben alakult a „Tatarosi petróleum- és aszfalt

részvénytársaság“. Nagyváradi kereskedők szövetkeztek 
és 210.000  frt alaptőkével megkezdték a termelést. 
Céljuk az volt, hogy a tatarosi aszfaltos homokot 
petróleumra és aszfaltra dolgozzák fel.

Jelenlegi tulajdonos a magyar aszfalt r.-társaság.
A nyers aszfaltföld| 11— 15JV° kátrányt tartalmaz. 

Feldolgozása a következő Az aszfaltos homokot, szük
ség esetén a nagyobb darabok szétnyomása után, 
forró vizbe teszik, melyet folytonosan mozgásban tar
tanak. A kilúgozott homokot emelőgéppel kiemelik a 
teknőből és kidobják, de ez még mindig 3°,o kátrányt

tartalmaz. A földkátrány a viz felületén úszik, a honnan 
kádakban öntik át s ekkor a kihűlésnél a kettő külön
válik.

A homok és vízmentes földkátrányt destillátiónak
• vetik alá 10—180° C-nál a könnyű olajok, 180—200° 
C-nál a közép olajok és .zsiradékok, 300° C-nál a ne
héz olajok illanak el.

A maradék aszfalt-szurok, mely a tiszta földkát
ránynak 44°/0-át teszi ki. A könnyüolajok közül a nyers 
petróleumot többszöri átpárolás által tiszta petróleum
má dolgozzák fel. aszfaltszurokból mésztöredékkel 
való keverése és összeolvasztása által aszfaltmastixot 
készítenek s azt aszfaltjárdának használják fel.

Huszonkét év alatt Tataroson és Felsődernán 
253 000 q. petróleumot és 450-000 q. aszfaltot termeltek.

Az állam szénbányászata.
Irta: Dr. Balkay Béla.

II.*
Érdekes az a törvényjavaslat is, melyet a kor

mány a kincstári kőszénbányák közt utoljára említett 
két westfáliai bánya beruházásaira fölveendő kölcsönről 
nyújtott be. Amikor ugyanis az 1900. évi széninség 
után a kormány a centrum követelésére elhatározta, 
hogy a szénárakra befolyást gyakorlandó, mindenáron 
megfelelő kiterjedésű bányaművelésbe kezd, az volt a 
programmja, hogy ezt a bányászatát annyira kifejleszti, 
hogy a rajna-westfáli (Ruhrmelléki) szénvidék (a dort
mundi főbányahivatal kerülete) termelésének legalább 
15%-át a kincstári bányák szállítsák. Ennek a célnak 
szolgálatában állott a kudarcot vallott Hibernia-akció 
is, mig az említett, akkor szerzett bányák, amint lát
tuk, nem sokkal külömb eredményt értek e l; ezért

* Előző közleményt lapunk 11. számában közöltük.

„Máramaros“, a bányarém.
Bányász népmonda.

Naplótöredék 1904-ből.

Hálás szívvel gondolok a jóságos Páwel Mihály 
püspökre és kedves alkotására, a „Pável sósfürdőre“, 
melynek remek berendezéseit e percben hagyom el, 
hogy még a reggeli enyhe órákban elérjem a magyar 
sóbányák emporiumát, a hírneves Aknaszlatina bánya
telepet.

A másfél kilométernyi utat gyalog teszem meg, 
s mielőtt a fürdőtelep virágdus rétségét átszelném, 
Mihálka Jánosnak, a fürdő derék igazgatójának gondos 
kezét megszorítom és őszinte hálámnak adok kifejezést 
előzékenységeért és a kényelemért, melyben a pompás 
fürdő részesített. Mihálka elkísért a megyei útig; itt 
útbaigazított, mutatván az irányt a távolból felénk 
tekintő gyönyörű hegyfok felé, mely várbástya gyanánt 
uralja a „zátony“ nevű síkságot. A merre a szem lát, 
pompás, üde zöld mezők milliárd élénkszinü virágok
kal behintett szőnyege borítja a sik földet, ellenben 
balkézre és velem szemben tölgyessel borított domb

oldal keríti be az igéző képet. A mezőkön munkás
emberek, férfiak, asszonyok, gyermekek. Itt-ott deszka
bódék füstölgő pléhkéménynyel, földfurógépezet, víz
vezetékek láthatók; ^sürgés-forgás, szorgalmas munka 
folyik, hogy a szomorú hirü földszakadékokat részint 
betömjék, részint pedig a sótömböt veszélyeztető s a 
védő pallagréteget több helyen áttört vizet kikutassák, 
kiemfeljék és elvezessék. Tátongó földszakadékok mel
lett vezet el ösvényem s némi borzalommal tekintek a 
mélységbe, melyből szürkésszinü sósziklák kísérteties 
üregeket mutatva merednek felém. Félénken távozik a 
laikus, bámulja azt a gigászi munkát, melyet az akna
szlatinai bányamérnökök a föld méhében bujkáló viz- 
áradattal már évek óta folytatnak.

Lassan balagva s ilyen gondolatokban elmerülve 
szelem át a zátonyt és most virágos réten át egyenesen a 
domb aljához tartok. Körülöttem mély csend. A nap 
már magasra emelkedett; éreztem, hogy a máramarosi 
koncentrált napsugár épp oly forrón hat, akár csak az 
alföld rónáin. Az utat nem ismerve, kerestem. Egy
szerre, mintha csak a földből emelkedett volna fel, 
törpe, púpos női alakot látok utamon állani. Beteges 
arcát élénk és nyugtalanul forgó két szeme oly saját
ságos kifejezéssel látta el, hogy az embert a bámulat,
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most ujabb nagy áldozatok árán készülnek azokat fej
leszteni. A kormány erre a célra 55 millió márka rend
kívüli hitelt kért. mely állami kölcsönkölvények ki- 
bocsájtásának segítségével szerzendő meg, átmenetileg 
azonban kincstári jegyek is adhatók ki e célból. A 
kölcsön törlesztése 1915. évtől gyorsítandó, hogy a 
kölcsön L930-ban teljesen ki legyen egyenlítve.

A javaslat megokolása előadja, hogy az 1903-ban mélyített 
W altrop- ós Bergmannsglück-aknák elkészültek és 1907. április 
havában a szállítást is megkezdhették, a Verein.-Gla.dbeck-bánya 
két ikeraknájának kifejlesztése közben olyan nehézségek merül
tek fel, melyeket máig sem sikerült legyőzni, bár van reménység, 
hogy az sikerülni fog. Mindazonáltal, ha mind a négy akna eléri 
is teljes szállítóképességét, a kerület termelésének 10—15°/o-ától 
még messze lesz az állam.

A kincstári bányák termelésének emelése gazdaságilag 
helyes kihasználásuk szempontjából is szükséges. Már az 1902. 
március 21-én kelt törvény megokolása is utalt erre a szempontra. 
Az ezen bányatelkek megszerzésére fordított tőkének olyan kama
toztatása, amely a bányászattal járó kockázatnak megfelel, csakis 
további aknák mélyítésével, a kamatoztatásnak szélesebb alapra 
fektetésével érhető cl.

Az 1902. évi törvény alapján megszerzett 96 bányatelek
ből eddig csupán 12 van föltárva, 84 pedig parlagon hever, s 
ha ezen nem változtatnak, a bányatelkek megszerzésére fordított 
tőke is csak ebben az arányban lesz hasznosítható. Ezen fölül 
a sokféle nehézség és eshetőség inellett, melylyel minden bányá
szat, különösen pedig a rajna-westfáli kőszénbányászat jár, mindig 
számolni kell azzal, hogy egyik vagy másik bányában annyira 
kedvezőtlen viszonyok állanak be, hogy azt a számításból ki kell 
hagyni. Ez az oka, hogy a nagy bányavállalatoknak, mint a 
Gelsenkircheninek 30, a Harpeninek 41 szállítóaknája van

Közli továbbá a megokolás azt is, hogy ezen mélyítés alatt 
lévő két akna ideiglenes berendezésére 1907-ben 2.353.150 márkát 
fordítottak és a telepítés munkálatai még 7—8 esztendeig eltarta
nak. A költségeket következőleg irányozza e lő :

millió márka
a) Telekvételre az , aknamü,. utak, bányavasut,

tiszti és mnnkásházak számára . 1.—
b) Üzemi berendezésekre és épületekre . . 6.08
c) Tiszti lakóházakra és gazdasági épületekre 3 fő-

és 20 középállásu tisztviselő számára 0.25
d) Munkástelep építésére . ._______. . 5 —

Összesen 13.05
Az üzem költségeire kell addig, mig a szállítás fölöslegéből 

fedezhetők, minden bányaműnél 5.650,000 márka, egy-egy mü 
tehát 18.7 millió, a három együtt 56.1 millió márkába fog kerülni 
a szénterületért kifizetett vételáron fölül.

A költségvetési bizottságban, mely 1908. január 
28-án kezdte a bánya-, kohó- és sómüvek igazgatásá
nak költségvetését tárgyalni, Delbrück kereskedelmi 
miniszter a kőszén árának alakulása tárgyában kifejtette, 
hogy az állam csak abban az esetben gyakorolhat be
folyást. azokra, ha az árak olyan körülmények folytán 
emelkedtek, melyek nem vezethetők vissza természetes 
fejlődésre. A árak' emelkedését egyrészt a termelés 
költségeinek emelkedése, másrészt azonban az magya
rázza, hogy a szénszükséglet az utolsó tiz esztendőben 
mintegy 10%-kal emelkedett, mig a termelési átlag 
csupán 4%-kal fokozódott. Ebből magyarázható a 
bizonyos mértékben mutatkozó széninség is.

Miután a bizottság köréből hivatkozás történt 
arra, hogy a kincstár széntermelése valamennyi között 
legnagyobb mértékben elmaradt az emelkedő szükség
let mögött, mig a magánvállalatok sokkal inkább felel
tek meg annak, kifejtette, hogy a szénhiány ugyan 
általános volt, széninség azonban csak Poroszország 
keleti részében és Posenben mutatkozott, aminek külö
nös okaiba is bevilágított. Kijelentette továbbá, hogy a 
kincstár fokozni fogja kőszéntermelését, ha a tervezett 
uj aknák mélyítését és berendezését befejezi.

Hogy a külföld Saar-vidéki szenet a kincstártól 
olcsóbban kapott, mint a belföld, annak az az oka, 
hogy a fiskusnak 1905-ben nagy készletéi voltak, me
lyeket a belföldön nem tudott elhelyezni, a külföldön 
pedig nemcsak alacsonyabb árakon, hanem hosszabb 
határidőre is kellett magát lekötnie.

Megállapította a bizottság, hogy a magánvállalatok 
úgy a Ruhr vidékén (dortmundi kér.), 'mint Felső- 
Sziléziában jelentékenyen emelték a termelést és e sze
rint nincs alapja a vádnak, hogy a termelést azért 
tartották vissza, hogy magas árakat szabhassanak, 
hanem az árak azért emelkedtek, mivel 1907-ben a 
fogyasztás 17 milló tonnával, a termelés pedig csupán 
12 millióval emelkedett.

Delbrück miniszter azután ujabb felszólalásában 
megtagadta a bizottság azon kívánságának teljesítését, 
hogy a kincstári bányáknak szén szállítására kötött

a részvét és szánalom érzete fogta el önkéntelenül, a * 
boszorkánymesék alakját véltem előttem állani. Pedig 
a szegény lény mezei virágot gyűjtő ártatlan teremtés, 
kinek pár pénzdarabot adva, kalauzolását igénybe vettem.

„A'Csetátye felé tetszik menni?“ kérdezte a pénz 
látásán beszédessé és nyájassá vált nyomorult lény. 
„Majd elvezetem, a forrást is megmutatom“ szólt és 
már fürge léptekkel előre haladt. Tényleg elértük a 
forrást. Erdőszegélyezte domboldalból fakadó hatalmas 
forrás előtt álltunk meg, amelyet tölgyfadeszkázat a : 
beomlástól védelmez és maga a forrás vize v astag ' 
vascsövön át ömlik a porondra. A forrást három akna
szlatinai ácsember emlékül foglalta be és mentette meg 
a biztos pusztulástól. Pompás vizéből nem győzök 
eleget inni, oly jó, oly üdítő és frissítő az.

Vezetőm a csodálatos forrásnál a zöld pázsitra 
ült, rendezni kezdte a gyűjtött növényeket és munka
közben élénken tárgyalta a Csetátyét és annak félel
metes szellemét; „Máramarost“, a bányarémet.

A nép lelkét leginkább költészete, babonája, mon
dája jellemzi és örömmel ragadtam meg a kínálkozó 
alkalmat, hogy az aknaszlatinai sóbányász nép monda
világával megismerkedjem és a kis „Péter E rzsi“ élén
ken beszélte el, amit ő hallott.

„A Csetátye elátkozott várhely, melynek mélyé
ben a bányarém tanyázik és nagy kincset őriz. Sokan 
próbálták felkutatni, de egynek sem sikerült. Már három 
sóbányász közel jutott a kincsekhez, de mert a fel
tételt nem bírták betartani, elvesztették a fonalat.

Összebeszélt három jó barát és éjjelenként ásták 
a Csetátye-domb meredek oldalát. Már öt éjjel folyt a 
nehéz munka, midőn a csákánycsapások kongó hangja 
a szerencse közellétére engedett következtetni. Csillogó 
aranyszemcsék fénylettek és a három jó barát szive 
oly hangosan kezdett a temérdek arany láttára dobogni, 
hogy még a csákány munkazaját is túlhaladta. Éppen 
ökölnyi nagyságú aranydarab bűvös sugara villant fel, 
midőn a boldogságtól elkábult bányászok egyike örö- 

. mének hangos kifejezést adva, megszólalt. A beszéd a 
bűvös munkát megsemmisítette, mert amint a szó él
hangzott, a bányarém a mélységből felszállt és elűzte 
a fogadalmukat nem teljesítő három bányászt. Az ije
delemtől hanyatthomlok menekültek, futottak s a tem
plomig meg sem álltak. Igen busultak és teljesen él
fáradva értek haza.

Másnap újból összejöttek és az ismert tielyen 
újból kezdték a munkát, most már komolyan fogadva, 
hogy némák lesznek, mint a sir.
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szerződéseit bemutassa, vagy tartalmukat közölje és 
miután szóvá tették az állami bányatisztek úgynevezett 
„megkenését“ (Schmieren) a munka könnyítése, vagy 
más előnyök elérése céljából, kijelentette, hogy szigorú 
rendszabályokat alkalmazott ezen visszaélések meg
szüntetésére és hogy az egyik esetre nézve bírói vizs
gálat is folyik.

A porosz képviselőház 1908. február 4. és 5-én 
tárgyalta a beruházásokra vonatkozó törvényjavaslatot, 
melyben több képviselő felszólalt. így Hilbek (nemz. 
lib.) szerint a magánvállalatok még nagyobb mértékben 
is emelhették volna termelésüket, ha a kocsihiány nem 
akadályozta volna azokat a szállításban és igy a szén- 
ínségért kizárólag az állam okolható. Felső-Sziléziában 
a termelés az utolsó két esztendőben évente 9%-kal 
emelkedett, mig a kincstári bányászat csupán 4 ,5% 
emelkedést mutat. E szerint tehát a magánvállalatok 
emelkedése jóval több 9°/0-nál és mig a dortmundi 
kerületben a termelés 1906-ban az előző évvel szem
ben (melynek termelését a februári sztrájk befolyásolta) 
17°/0-kal emelkedett, a saari bányákban ugyanezen 
esztendőben l #67°/o az emelkedés, 1907-ben pedig
400.000 tonnával csökkent is termelésük, véleménye 
szerint főleg azért, mivel a munkások a bérek emelése 
dacára kevesebbet termelnek, mint amennyit termel
hetnének. Rámutat arra is, hogy a szénhiány csökken
tése végett a rajna-westfáliai szénszindikátus 500,000 
tonna angol szenet vásárolt, melyért 1.889,000 márkát 
fizetett, továbbá hogy nagy áldozatok árán vissza
szerezte a külföldre eladott szénnek egy részét, miáltal 
a dortmundi kerület kivitelét az egész termelés 7°/0-ával 
csökkentette; elismeri ugyan, hogy a kincstár nem 
vásárolhatta vissza a Franciaországba eladott szenet, 
viszont azonban nem hagyhatja szó nélkül, hogy amikor 
a szénhiány egyre fokozódik, a kincstár saari bányái, 
melyek 1904-ben termelésük 12‘7%-át, 1905-ben 12-4%-át 
vitték ki, 1906-ban 12*8°/o-ra emelték kivitelüket. Felső- 
Sziléziában az állami bányák hasonlóan jártak el, mert 
kivitelük 1904-ben ö ^ /o , 1905-ben 7% , 1906-ban pedig 
7*3°/o-ot tett ki. Rendkívül érdekesek azok a számitások

Meg is kezdték a munkát, de bámulatukra ott, 
ahol a múlt éjjeleken könnyű szerrel ástak, most olyan 
kemény sziklára akadtak, hogy a legkeményebb kincs
tári acélból készült csákányuk kicsorbult, eltörött és 
végre is belátták, hogy a bányarémmel nem képesek 
a küzdelmet folytatni és jobbnak látták hazamenni és 
szorgalmas munkával keresni kenyerüket. A bányarém 
pedig háborítatlan ura maradt a Csetátye kincsének, 
mert a kincsszomjás bányásznépet az idő óta a féle
lem távoltartja az elátkozott kincs kutatásától.

Különben is rendesen bajt és szerencsétlenséget 
jelent a bányarém megjelenése. Kétévenként szokott 
napvilágra feljönni. Ilyenkor vörös ruhában, magas, 
vörös szinü süveggel, kezében hatalmas ostorral lép 
az ember elé és miután az ostorral nagyot csörditett, 
hivógatólag integet az ámuló felé. Jaj annak, aki a 
hívásra közeledik. A szerencsétlent a bányarém el
ragadja és leviszi a Csetátye belsejében lévő titkos 
barlangokba, ahonnan csak hét nehéz év múlva tér 
vissza szánandó állapotban, rongyosan, elvadulva, el
torzulva és még az emberi beszédet is elfeledt állapot
ban. .Oh, sokan jártak igy a könnyenhivő gondatla
nok közül.

is, melyeket a westfáliai bányászat jövedelmezőségéről 
közöl. A tonnánkint 6.50 márka munkabérhez anya
gokra 1 márkát, bányafára 1 márkát és az összes egyéb 
kiadásokra, igazgatási költségekre, adóra stb. csupán 
0.50 márkát számítva, 9 márka a termelési költség, 
melyhez azután a kamatoztatás és amortizáció járul.

A miniszter felelt a tett kifogásokra s a bánya
tisztek „kenéséről* ismétli a költségvetési bizottságban 
tett nyilatkozatát. A szövetkezetek szükségletének ki
elégítésére gondja lesz, de figyelmeztetnie kell a házat, 
hogy ennél tovább nem mehet, különösen pedig, hogy 
a fogyasztók egész sora egyáltalában nem hajlandó 
közvetlenül a kincstártól vásárolni, mert a kereskedők
től kedvezőbb föltételek mellett, pl. hosszabb fizetési 
határidőre vásárolhatnak és igy a kincstár sem mellőz
heti a közvetítő nagykereskedelmet ezen fölül azért is, 
mert a fogyasztók nagy részének különféle szénfajtákra 
van szüksége, melyekből a kincstár nem mindig szál
líthat, melyek azonban nagykereskedő cégeknél mindig 
raktáron találhatók.

Megismételte ezenfölül a költségvetési bizottság
ban tett nyilatkozatait is, általában .pedig tartózkodás 
nélkül s rendkívüli szakértelemmel beszélt a német 
széntermelés és a bányamunkások viszonyairól; a 
centrum határozati javaslatának elfogadását azonban 
ellenezte, miután ily beruházásokat Felső-Sziléziában 
ez idő szerint még nem tart szükségesnek.

A példa tehát meg volna. Olyan, amilyen; hogy 
hiven fogjuk követni, alig lehet kétséges.

A gyémántkészitő.
A tél folyamán nagy csodára ébredt a világ: egy 

Lemoine nevű francia mérnök azt állította, hogy ő a 
világ legdrágább kövét, a gyémántot gyártani tudja.

Érthető tehát az az izgalom, mely a vakmerő 
mérnök állítása nyomán támadt, hogy egy ember a 
kincsek kincsének varázshatalmát merészeli megtörni

így volt ez évekkel ezelőtt is, mikor négy bányász 
esett a bányarém áldozatául gyilkos bányalégrobbanás 
által. És évekkel ezelőtt megjelenve, a bányákra átkot 
szórt, mert már a hatalmas méretekkel a szellemek 
rezervált országát veszélyeztette a kincsszomjas ember. 
Ezért zúdította a bányarém a föld méhében levő vizet 
a Kunigunda-bányára, melyet elátkozott és az átok 
folytán soha sem fogja többé az ember gyarló ereje 
azt a rengeteg víztömeget elvezetni, amelylyel a haragvó 
bányarémek elárasztották a dicső Kunigunda-bányát és 
amelylyel folyton fenyegetik a Ferenc- és Lajos-bányá- 
kat. A bányarém haragjával szemben csak a bűbájos 
mesterség képes segíteni, de a hitetlen ember gyarló 
tudása soha sem fogja megbékíteni a haragvó rémeket.

Pedig csak a bányarém haragjának eloszlatása 
segítene a nagy bajon. A hitetlen ember erre nem 
gondol és a szegény sóvágó nem tehet semmit. Pedig 
a bányarém voltaképen jószivü lélek, aki a jámbor bá
nyászt szereti, pártolja és segíti nehéz munkájában, a 
Stefancsuk Pável esete is ezt bizonyítja.

Vécsey István.
Folyt. köv.
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Bűnhődnie kellett, mert a gyémántkirályok szélhám os
nak deklarálták a merész francia mérnököt. Most, súlyos 
küzdelmek után feltételesen szabadon van Lemoine, 
hogy állításait szakértők előtt nyilvánosan beigazolhassa. 
Még nem állíthatjuk, hogy Lemoine valóban tud gyé
mántot gyártani, — a kísérlet majd bebizonyítja, — 
de annyi bizonyos, hogy a gyém ánt hajdani varázs
ereje megtört. Az bizonyos, hogy a gyém ánt előállítása 
m esterséges utón nem lehetetlen, s ha most Lemoine 
valóban szélhám oskodott volna, ami szinte hihetetlen, 
a kérdés megoldása még sincs messze. S ez csak 
kívánatos volna.

Igaz, hogy néhány pénzkirály hatalma összeomlik, 
de nyer vele a haladás, az ipar, a bányászat. A gyé
mánt értéke bár tetemesen alászáll, mindig jelentékeny 
lesz, de többé nem csupán az ékszerek előállítására, 
hanem az ipar és bányászat eszközeinek a tökéletes- 
bitésére is fog szolgálni. Csak a mélyfúrók értékét 
mennyivel fogja csökkenteni.

Akármint is álljon a dolog, a világ figyelme most 
Lemoine felé fordul.

A híres párisi gyém ántcsináló, aki féllábbal a 
fegyházb.m, féllábbal az Akadémiában van, csüggedet- 
hn ü l fáradozik azon, hogy tisztességgel feleljen meg 
arra a kérdésre csaló-e vagy tudós? Mivel ez a kér
dés ma valóban rejtelmes még, s lelkiismeretes embe
rek m egborzadnak attól a gondolattól, hogy megbélye
gezzék Lem öinét,' ‘ákí tálán* mégis41*egy’ világraszóló 
találmány szerzője, alkalmat és módot adnak neki arra 
is, hogy beszéljen a találmányáról, s arra is, hogy 
m egm utassa a tudom ányát. A párisi Journal egyik 
m unkatársa meglátogatta és hosszú intervjut csinált 
vele. Londonból pedig útra kel Jakson dr. vegyész
professzor, W oodard Henry krisztallográfus, Lokyer dr. 
asztrofizikus, s talán Miers professzor is, hogy Lemoine 
kísérleteit megfigyeljék és találm ányának m egbízható
ságát és értékét megállapítsák.

A Journal m unkatársa, aki meglátogatta, elmondja, 
milyen nyugodt és biztos föllépésti ember Lemoine. 
Nem látszik rajta semmi, ami elárulná, hogy nyugtalan, 
elkeseredett, vagy hogy nem tisztességes szándékú 
ember lenne. Sem üldözöttnek nem érzi magát, sem 
fönhéjázónak nem mutatkozik, olyan, mint akinek min
den dolga rendben van.

— Ön azt kérdezi, mondta Lemoine az újság
írónak, hogy csinálok e gyém ántot? Hogyne! S nem is 
látom nehéz m esterségnek. Kolumbusz tojása ez is. 
Gondolkoztam rajta, megfigyeléseket tettem, s a dolog 
készen volt. Hogyan csinálok gyém ántot? Olyan egy
szerűen, hogy ellenségéim, ha m egtudnák, csalódottan 
mondanák Istenem, hát ez az egész ? Jártam  Dél- 
Afrikában, Kimberleyben s ott, a gyémánt bölcsőjénél, 
időmet a természet megfigyelésével töltöttem. Meg 
vagyok róla győződve, hogy ha más mérnök szánt 
volna rá időt és m unkát, éppen úgy fölfedezte volna 
ezt a titkot. A tudósok azonban, a tudom ány bürokratái,

kik szabályokba akarják szorítani az életet és ezer 
meg ezer mérföld távolságról akarják megmondani, mi 
történt egy bizonyos helyen évezredek óta, ezek ne
vetséges alakok, s komolyan nem szólhatnak hozzá az 
én dolgomhoz. Ezek a szabályok csak arra valók, hogy 
megfojtsák vele a nem hozzájuk tartozó em bereket. . 
Én nem hajolok meg ezek előtt a szabályok előtt, 
hanem magam állítok föl merész föltevéseket, amelyeket 
megvizsgálok, van hozzávaló tudásom , s a következ
tetéseket nem szabályok; hanem  term észeti törvények 
szerint vonorr)/le. Én sejtettem  valamit, megbizonyo
sodtam és meg is találtam, amic kerestem . Mondják, 
hogy tudatlan vagyok, hogy laikus vagyok, nem bánom, 
mert én mégis többre vittem megtaláltam, annit mások 
olyap sokáig kerestek hasztalanul

Az újságíró most azt kérdezte, van-e valami kö
zössége Lemoine fölfedezésének Moissan gyém ánt- 
készitő eljárásával? Lemoine erre ezt mondta

— Hogy hasonlit-e az én eljárásom M oissanéhoz ? 
Legkevésbbé sem, éppen csak abban, hogy mind a 
ketten ^használunk olvasztó kemencét. Tisztelem, becsü
löm Moissant, de nagyon kétségesnek tartom , hogy ő 
tudna gyém ántot csinálni Képzelje két esztendeig 
tartott, mig az első gyém ántot el tudtam készíteni. 
Eleinte csak gyém ántport csináltam , de akkor lehetet
len volt valódiságát kipróbálnom, mert porral nem 
lehet üveget vágni. Vádlóm és ellenfelem, W einher, 
akinek ezt a port megm utattam , mindjárt mondta, hogy 
kőalakban kell készítenem a gyém ántot. Hát csináltam 
kőalakban. S ha ma még sokan hitetlenkednek is, 
tizenegy ember mégis van már, aki látott dolgozni és 
tudja, hogy igazat mondok. Minden vád, amelyet felém 
dobnak, képtelen és nevetséges. Azt mondják, ha 
csakugyan tudok pénzt csinálni, nincsen szükségem 
tőkepénzesekre. A gyém ántcsinálás azonban olyan drága, 
hogy azok a darabok, am elyeket eddig készítettem , 
többe kerültek, mintha vettem volna őket. Az a kő
kereskedő, aki a tárgyaláson azt m ondta egyik magam- 
készitette gyém ántdarabról, hogy az ő boltjából való, 
utóbb megvallotta, hogy W ernher biztatására mondta 
ezt s hogy ham isan vallott.

Ezután hosszasan nyilatkozott Lemoine W ernher. 
ről, majd ismét a tárgyra té rt:

— Az volt a szándékom , hogy még titokban 
tartom fölfedezésemet, nehogy hirtelen áresést okozzak 
a gyém ántpiacon, de egy-két hónap múlva, amikor már 
bebizonyítottam, hogy tudok m esterséges utón valódi 
gyém ántot készíteni, az árcsökkenés elháríthatatlan lesz. 
Most olyan drága a gyém ánt, mint a bankjegy, s bár
mikor megadják a teljes árát, de ki fog sok pénzt 
kiadni olyan áruért, amely talán már holnap elárasztja 
a piacot? Ma még nagyon drága a gyém ántkészités, 
de nem sokára megtaláljuk a készítésnek olcsóbb m ód
ját is, ez kétségtelen. Már ma alig akarnak gyém ántot 
venni, s bizonyára nincs m essze az a válság, am ely a 
gyém ántkereskedőket és gyém ánttulajdonosokat igen
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érzékenyen megkárosítja. Bizonyos, hogy ebben a vál
ságban sok ember fog tönkremenni, de ezt nem lehet 
elháritani. Most majd a törvényszék szakértői élőit 
ismétlem meg kísérleteimet, s ezek a kisérlelek bebizo
nyítják majd, hogy nem akartam rászedni senkit.

b % / y a h i r e k .
Gazdag ércfeltárás T atosbányán .

A máramarosi fémbányatársaság tatosbányai (bud- 
falusi terület) Szentháromság nevű tárójában a közel
múltban hatalmas érctellérre bukkantak Schmied Lajos 
bány^igazgató főmérnök már évekkel ezelőtt szakszerű 
felvételek alapján kimutatta, hogy Budfalu területén 
kellő művelés utján a leggazdagabb ércfcellérek feltárása 
bizton remélhető. A kiválóNszakember számítása tényleg 
bevált, mert a Szentháromság nevű táróból h a i t i t  
egyik oldalvágatban 5 méter vastag hatalmas teliérre 
bukkantak, amely immár feltárva, a l é g i b b  remé
nyekre jogosít. A tellértöltelék ólonv és horganytücske, 
mely, felette gazdag fémtartalmát tekintve, nagy jövő
vel kecsegtet.

De a jeles bányaigazgató számításai, melyek a 
bányaterületen végzett gondos és alapos geologiai 
tanulmányon alapulnak, más irányban is sikert arattak, 
amennyiben ugyancsak a tatosbányni Napoleon nevű 
főtáróban szintén becses érctellért találtak. A Napoleon- 
főtáróban ugyanis 1 Va méter vastag, dús tartalmú réz- 
kovand teliért talállak, mely azonnal intenzív művelés 
alá vétetvén, hazánk egyik elsőrangú réztermő bányá
jává emelte a Napoleon-tárót.

Ugyancsak a máramarosi fémbányatársaság, az 
elért siker által vezérelve, elhatározta, hogy most 
tavaszszal egy uj és igen nagy arányú zuzómüvet 
állíttat fel, hogy ily módon az aranytartalmu ércekből 
a jelenleginél nagyobb mennyiségű aranyai lehessen 
kiválasztani, illetve nyerni. Ez ideig tudvalevőleg a 
budfalvi bányák ércterm,eléséből havonta csak egy 
kilogramm arany volt termelhető, holott az aranytartalmu 
ércnemek oly nagy számban találhatók a bányatársulat 
területén, hogy ha azok szakszerüleg művelés alá 
vétetnek, az aranytermelést nagy arányokban lehetne 
fokozni. Az uj zuzómü tehát a bányaművelés nagy 
arányú fejlesztésével szorosan összefüggvén, az arany
termelés havi négy kilogramm szinaranyra emeltetik. 
A réz-, ólom- és horganyércek termelése évi 800 wag- 
gon rakományra fog emelkedni.

Midőn a fenti tényeket, mint hazai fémbányásza
tunk egyik örvendetes jelenségét és mint a magyar 
bányászat fejlődését üdvözöljük, konstátáljuk, hogy 
Máramaros vármegye nagy ásványkincsei tényleg létez
nek és csakis kellő szakismeret, de főleg tőke szüksé
ges arra, hogy Máramaros elsőrendű bányaiparterületén 
a jelenleg szunnyadozó kincsek napvilágra kerüljenek.

Vasércek kiválasztása. Igen gyakorlati újítást 
alkalmaztak a Charlottenhütéhez tartozó Bruderbund- 
ban a vasércek kiválasztására. A vasérceket eddig ned
ves eljárással választották ki, ami hosszadalmas és 
tökéletlen volt. Most azonban mágneses eljárást hasz
nálnak kiváló eredménynyel, amennyiben naponként 
60 tonna vasércet osztályoznak. A kiválasztandó ércek 
apróra zúzva szitákon át a választókba kerülnek. A

30 mm.-nél nagyobb érceket újra összezúzzák, mert 
a mágneses készülékek csakis ilyen nagyságú zúzott 
részeket választanak ki kifogástalanul. 300/O*os vas
tartalmú ércekből 56%  vastartalmú anyagot nyernek, 
ami össze se hasonlítható eredmény a nedves kiválasz
tási eljárás mellett. Az uj rendszerű mágneses kiválasztó 
a Kumboldt-gépgyár szabadalma s a társaság óriási 
befektetéssel már is hatalmas kiválasztó müveket lé
tesített.

A tenger aranytartaln in . A kémikusok és bá 
nyászok régi álrrjá, hogy kiválaszszák a tenger arany
tartalmát, mit a különböző fótyók hoidanak össze év
századokon át, de mindé/ideig eredménytelen maradt 
a kísérletezés. Bull elektrolízissel akarta  kiválasztani a 
tenger aranyát. E célból nagy galvántelepet épített a 
tengerbe. Elektródul pedig vasat és amalgámozott rezet 
alkalmazott. Anódul a vas, katódul a réz szerepelt. 
Az elektrokémia úgy tanítja, hogy minden egyes ampére
0.6815 mg aranyat és 1.118 mg ezüstöt választ le. 
Tehát mi sem könnyebb, igy okoskodott, mint a ka- 
tódra leválasztani e nemes fémeket. Elhelyezte tehát a 
téngerbe épitett kanálisokba az elektródokai, ahová a 
viz ömlött^és felette lassú áramban keringett. De kelet
kezett egy másik vállalat, még pedig meglehetősen 
rejtelmes módon. A módszer melylyel dolgoztak és az 
ügyvezetés titok volt A társaságrak, melynek cime 
United States Assay O'ficc volt, e munkálatokat 6f0 
dollár értékű nemes fémmel kellett lezárnia. A vállalat 
itt is balsikerrel járt. Egy ujabb társulat a not vég 
partokon próbálkozott meg. E társulat szintén elektro
mos árammal gondolta célját elérni. Evégből a leg
alkalmasabb fjordot választotta ki, miután a társulat 
kémikusával pontosan meghatároztatták annak arany- 
és ezüsttartalmát. Négy méter széles vizrétegben 60 
lemezpárt helyeztek el és pedig a viz sodrábkn 30 fok 
alatt, úgy hogy folytonosan friss és friss viz éygíse a 
lemezeket. Elektródokul vasat és szenet stfízalmaztak, 
még pedig olyanformán, hogy anódnak a vasat, katód- 
nak a szenet választották. Az áram erőssége erősen 
nagy volt, de a feszültsége igen kicsiny. Hanem közbe 
jött valami, amire a társulat kémikusa nem számított, 
s ami az ő szépen kieszelt számításait tetemesen csök
kentette. Az arany ugyanis bámulatos kitartással ra
gaszkodott az ő társaihoz. Az az aranymolekula, amely 
a negativ sarkra lerakódott, részben ismét egyesült 
vele, úgy hogy a tervező örülhetett, hogy csak annyit 
fizetett rá a vállalatra, amennyit épen ráfizetett. Nem
sokára egy pap vezetése alatt egy részvénytársaság 
alakult 1898-ban Quebekben A pap. akit Jernegan 
P J -nek hívtak, volt a társulat elnöke, övé volt a 
terv is, amelylyel dolgozni akartak. Szóval ő volt a 
lelke, a mozgatója az egész vállalatnak. A részvény- 
társaság cime Elektroic Marine Salts Company. S bár 
a tervezetet csak nagyon bizalmas és vagyonos rész
vényeseknek mutatta meg, mégis sikerült azt a részvé
nyesekkel megvétetni, kik tőkét bocsátottak rendelke
zésére, hogy azokat megvalósítsa. Csak arra várakozott 
a pap. Mikor a pénzt a kezei között érezte, eltűnt, 
magával vivén a részvénytársaság pénzét. így szól 
b^le a komolyabb törekvésekbe a szélhámosság. 1899- 
ben Duke M. John szabadalmaztatott Angliában egy 
eljárást. Azóta még számosán próbálkoztak meg ezzel, 
de bizonv senki se tudott ráakadni erre az uj s leg
bőségesebb aranybányára.
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Egy kőszénbányavállalat válsága. Hihetetlenül 
hangzik ugyan a hir, de tényleg úgy van, hogy egy 
kőszénbányavállalat válságos helyzetbe került. Ez a 
szerencsétlen kőszénbánya a Brennbergi kőszénbánya 
részvénytársulat, melv huszonhat esztendei fennállása 
után még mindig ott tart, hogy komolyan hozzá kell 
látni a vállalat szanálásához, ami ha nem sikerül, ko
moly veszedelembe sodorhatja a bányavállalatot. A tár
saságot 1882-ben alapították 1,600.001) korona részvény- 
tőkével. A társaság kibérelte Sopron város kőszén
bányáit. A bánya nem nagy, mert évenkint mindössze
700.000 métermázsa szenet termelt, de azért odáig 
még nem vitte, hogy részvényeseinek az utóbbi évek
ben osztalékot is fizethetett volna. Ezen a tengődésen 
akar most segíteni a vállalat igazgatósága, mely az 
április 30 ikára összehívott közgyűléstől felhatalmazást , 
fog kérni uj üzleti tőke beszerzésére, illetőleg a társa
ságnak más vállalattal való egyesülésére, vagy a 
részvénytársaság cselekvő vagyonának elidegenítésére 
vagy átruházására. Ez az indítvány alighanem a társa
ság felszámolásához fog vezetni.

A z álum inium árak. Az 'alumíniumnak kilogrammja a 
folyó év beálltával körülbelül 5 koronán állott; 1855. óta az 
aluminiuinárak érdekes változásokon mentek keresztül A neve
zett esztendőben ugyanis az alumínium kilogrammjának ára 1000 
frank volt. Már egy évvél utóbb leszállóit ez 375 frankra; két 
évvel utóbb 125-re. Ezt az árat aztán meg is tartotta, két év
tizeden át úgyszólván változatlanul 1886 ig. Az elektrolytikus el
járások bevezetésével az alumínium ára aztán újólag és rohamo
san esett, úgy hogy 1890-ben az alumíniumipar 36 koronáért 
adta az alumininm kilóját. Ez az összeg is 1891-ig alig 10 koro
nára olvadt. 1893. óta évente átlag 30—40 fillérrel esett aztán 
az alumínium kilójának ára, úgy hogy végül az a raaí csekély, 
■alig 5 koronás árra hanyatlott.

Mig ,a réznek specifikus súlya 8*78, addig #z alumininnié 
csupán 2‘6-et tesz Az alumínium vezetőképessége a rézéhez 
képest 1 17 arányban áll.

Pénzügyi, ipari és kereskedelmi 
hirek.

A Kaláni bánya- és kohó rt. Az 1907. évben 
701.682 (1906: 670,972) K bruttó bevétellel dolgozott, 
amiből az értékcsökkenésre fordított 250,000 (240,C00) 
K és az üzemi költségek levonása után, az élőző évről 
áthozott 65,361 (33,464) K betudásával 1 8 2 ^ 9 ^ J<  
tiszta nyereség maradt, az előző évi 138,561 K-val 
szemben, ami a 3 millió K alaptőke 6*09 százalékos 
kamatozásának felel meg.

Ásványvizek m egadóztatása. Arról értesülünk, 
hogy a pénzügyminisztériumban tárgyalások folynak 
arra nézve, hogy az ásványvizeket megadóztassák. Ez 
a hir semmi esetre sem kelt valami nagy közörömet s 
mi magunk is bajosan tudunk benne hinni. Nem is 
szólván arról, hogy az ásványvizek legnagyobb része 
gyógyvíz is és mint ilyent megadóztatni annyi lenne, 
mint amúgy is gyenge lábon álló közegészségügyün
ket még jobban rontani: a megadóztatástól számbave- 
hető pénzügyi eredményt várni alig lehet. Nem érde
mes hozzáfogni. Ha azonban mindenáron tenni akar 
valamit a kormány az ásványvizekkel, hát emelje föl 
a külföldről jövő vizek tarifáját. Ezzel legalább hasz
nára lesz a hazai termelésnek.

A német kölcsön aláírása. Még nem lehet pon- 
san megállapítani a német emisszió sikerének mértékét, 
azt azonban már is konstatálták, hogy a kibocsátott 
kölcsönösszeget túljegyezték. A végleges eredmény

összeállításán most dolgoznák s amint Berlinből jelen
tik, még ma, hétfőn estig valószínűleg elkészítik a vég
leges összeállítást. Erre való tekintettel azt hiszik, hogy 
a szindikátus tagjai kedden délelőtt ülést tarthatnak, a 
mikor az elosztás arányát is megállapítják. Általános 
az a vélemény, hogy a jegyzés minőségi eredménye 
kielégítő. Az aláírások legnagyobb része természetesen 
Németországra esik, azonban Belgiumból, Svájcból és 
Ausztriából is jelentékeny jegyzést jelentettek. Anglia 
és Franciaország teljesen távol tartotta magát, amit 
politikai pkokra vezetnek vissza.

Edison uj találmánya. A Magyar Ipar irja Né
hány év óta emlegetik, hogy Edisonnak sikerült olyan 
akkumulátort szerkesztenie elektromos energia számára, 
amely igen kis helyen rengeteg nagy erőt gyűjt össze. 
Londonból most az a hir érkezik, hogy Edison a mi
nap New-Yorkban nyilvánosan bejelentette ezt a világra 
szóló, óriási fontosságú találmányt. Egy tudományos 
társaság háromszáz tagja előtt kijelentette Edison, hogy 
éveken át folytatott kísérletek után végre sikerült olyan 
akkumulátort szerkesztenie amelynek befogadó képes
sége csaknem korlátlan és mégis oly csekély súlyú, 
hogy ezentúl a motoros erőt tovább lehet szállítani 
anélkül, hogy vele együtt nagy holtsúlyt is kelljen szál
lítani Edison kijelentése szerint a probléma megoldása 
forradalmat fog kelteni a közlekedésben és egészen át 
fogja azt alakítani. Az akkumulátor annyival olcsóbb a 
most szükséges motoros-gépeknél, hogy ezentúl csakis 
elektromos motorkocsit és elektromos motoroshajót fog
nak mindenfelé használni. A ló el fog tűnni és vele 
együtt a nehéz lokomotivok és hajógépek. A tudós 
társaság nagy tapssal és lelkesedéssel fogadta Edison 
világraszóló bejelentését. Hangoztatták, hogy a talál
mányt rendkívül fontosnak tartják és megvannak arról 
győződve, hogy Edison nem tette volna meg a jelen
tést, ha teljesen biztos nem lenne találmánya sikerében.

Franciaország külső kereskedelm e. Párisból táv- 
iratozzák Az év első három hónapjáról szóló statisztikai vám
kimutatás szerint a behozott áruk értéke 1,569,096.000 frank, 
a múlt év hasonló időszakában 1,602,795.000 frankkal szemben. 
A kivitt áruk értéke ez évben 1,247,903.000 frank, mig a múlt 
év ugyanez időszakában 1,341,829.000 frank volt.

Szabadalm i hirek.
Az elmúlt héten az alábbi szabadalmakat jelen

tették be. A bejelentett találmányok egyelőre jogtalan 
használat ellen védelemben részesülnek ; 60  ̂ napon 
belül ezen bejelentések ellen fel lehet szólalni. Érdekelt 
feleknek bővebb felvilágositással szolgál a szerkesztőség.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter, dr. 
Kósa Zsigmond szabadalmi bírónak, a budapesti tudo
mányegyetem jog- és államtudományi karán, az „ipari 
tulajdon (szabadalom, védjegy, minta s tb ) oltalmára 
vonatkozó jogok“ cimü tárgykörből, egyetemi magán
tanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette 
és a nevezettet ezen minőségében megerősítette.

Örvendetes jelensége ez annak, hogy ezen fontos 
az ipari és kereskedelmi életet közelről érdeklő jog
kör tudományos ápolására, megfelelő alkalom nyitta
tott nálunk is.

A m. kir. Szabadalmi Hivatal alant fölsorolt sza
badalmakat adta meg a legutóbbi időben :

41355. 1. sz. „Rotációs erőgép* 41382. 1. sz.
Tagoskazán.“ 41385. 1. sz. Vasbeton talpgerenda 

vasutak számára.“ 41392. 1. sz. „Nagyvizterü kazán 
előépitett, a tüzelést magába záró vizcsöves kazánnal.“
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41414. 1. sz. „Léghűtővel biró fölületi kondenzátor." 
41426. 1. sz. „Rotációs gőzgép.“ 41676. 1. sz. „Tömitő 
gyűrű, illetve ennek részei.- 41678. 1. sz. „Ujitás 
szivattyúkon.“

KÜLFÖLD.
A z angol bányam unkaidő.

Nagy izgalmat kelt az angol iparban a kormány
nak az a törvényjavaslata, mely a bányaiparra nézve a
8 órai munkaidőt akarja kötelezővé tenni Különösen 
fontos ez a régi bányákban, melyekben a széntelepek 
igen mélyen vannak. Hevesen szólalnak fel a javaslat 
ellen nemcsak a bányatulajdonosok, de az összes nagy 
szénfogyasztó iparok. A kérdés igen fontos, s annyid 
bizonyos, hogy a munkanap rövidítése drágítaná a szén-' 
termést és igy visszahatna a szénárakra. Erről a Times- 
ben egy szakértő ezeket irja :

Az angol vasipar körülbelül 1,250.000 munkást 
foglalkoztat. Egy-egy tonna nyersvas termeléséhez ez
előtt 3 tonna szén kellett és minden tonna nyersvas, 
mely gyártmánynyá dolgoztatott fel, további 9 t. szenet 
fogyasztott. Az ujabb technika csökkentette a szén
fogyasztást, de úgy számítják, hogy az angol kohók 
évi szénfogyasztása 20 millió t., a vasgyáraké 3 millió 
t., az acélgyáraké 3 millió t., az öntödék 5 millió t., 
tehát összesen 31 millió t. A nyersvas termelés költ
ségében a tüzelő 50—55 százalékkal szerepel. Anglia 
évi termelése 10 millió t, nyers vas, 6V2 millió tonna 
acél és IV2 millió t. hengerelt vas. A nyers vas 74-ed 
része Angliában fogyasztatik, a többi kivitelre kerül.

Már most ki lehet számítani, hogy ha a szén csak 
egy pennyvel drágul, akkor a vas termelési költsége
130.000 font sterlinggel drágul. Pedig a költséget a 
munkanap rövidítése 2 tonnával drágítaná, Tehát az 
angol vasipar összes termelése 3 millió fonttal (75 mil
lió korona) drágulna. Ily körülmények közt az angol 
vasipar fejlődése fennakadna.

A hajóépítő ipar természetesen még többet szen
vedne.

Cink-kartell. A cinktermelők közt hosszab idő 
óta tárgyalások folynak nemzetközi cinkkonvenció léte
sítése végett. Most e törekvés annyiban ütközött aka
dályokba, hogy a legtöbb nagy angol cég vonakodik 
a konvencióba belépni, az ^ngol kereskedelem részvé
tele pedig nem mellőzhető el, meit^AngJia cinkfogyasz- 
tása 130.000 tonna, melyből belföldöd csak 54.000 
tonna termeltetik. A belga termelők nagy része már 
késznek nyilatkozott a konvencióba való belépésre.

Mexiko rézbányászata. Óriási mértékben emelke
dett az utóbbi évtizedben Mexiko rézbányászata, mely 
az Egyesült Államok és Spanyolország mögött ez idő 
szerint a harmadik helyen áll, de hihetőleg csakhamar 
a második helyre kerül a világ államai között. A ter
melés 1881 — 1885 ig 1889 tonnát, 1886— 1890-ig 13,771 
tonnát, 1891— 1895-ig 44,385 tonnát, 1896—1900-ig 
82,340 tonnát, 1901—1905-ig 227,000 tonnát tett ki. 
Az utolsó öt évben a termelés tehát megháromszoro
zódott.

A yilág alluminiiim gyártása. E rendkívül hasz
nos fém gyártása napról-napra emelkedik. Az utóbbi 
öt év alatt a termelés éppen megkétszereződött, mert 
mig 1902-ben 7800 tonna volt az előállított mennyiség,

addig 1006-ban 14,500 tonna. Mily nagy az elterjedt
sége és használhatósága ez uj fémnek, leginkább abból 
tűnik ki, hogy a termelés megkétszereződésével lépést 
tartott az ár emelkedése is, amely szintén 100%-kal 
magasabb ma, mint öt év előtt volt. Az alluminium- 
gyártásban az Egyesült Államok a vezető hely (6000 
tonna), utána Franciaország (4000), Németország, Anglia, 
Magyarország és Ausztria s végül Svájc következik.

Olcsóbb lesz a finom pléh. Az osztrák-magyar 
finom pléhkartel legutóbbi ülésén elhatározta, hogy a 
írnom pléh árát egy koronával leszállítja. Az árleszál
lítás által a külföldi áru beözönlését akarják lehetőleg 
meggátolni. Debuisset pridem !

Bányamunkások tömeges elbocsátása Ameriká
ban. A legutóbbi kimutatások szerint az Egyesült- 
Államok különböző részein levő szénbá^ram üvek üze
mének beszüntetése következtében 250.000 munkást 
bocsátottak el mindaddig, amig a munkabér tekinteté
ben megállapodások jönnek létre.

A szerkesztésért felelős: A psay V. János.

Betöltendő állás.
Újbányái kőszénbányászatunkhoz 

bánya és külmérésekben gyakorlott

bányafelmérőt
mielőbbi belépésre keresünk. 

Bizonyitványmásolatokkal felsze
relt ajánlatok intézendők:

A „Beocsini Cementgyári 
Unió részvénytársaság

igazgatóságához 

Budapest, A lkotm ány-u . 10.
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imaest)

J. POHLIG A. G. Kölnben,
|  épit harminc év óta

sodrony=köté!pályákat,
a legjobb kivitelben.

Több mint 1700 berendezést szállított 15—18, 20, 35 és 43 kilométer hosszban is. j|

: ^ X : zági PARIS OSZKÁR, Budapest |
VII., Dam|anich=utca 51. szám . telefon 82- 16. sz.

Hammer-, Hacken-, Bell-, Axt- 
f: etc. Stilen,

in allen nur' dankbaren Formen und Grössen.

Grösstes Lager der Continents.
G r ö ó ó te ó  S p e e i a l g e ^ e h ä f t  der B r a n c h e

Muster und Preise auf gefl. Anfrage

Hamburg 1/c. MOMME 0. MOMSEN.

D ú s tartalmú

mangánércbányái

Pap Aurél
oki. magán b. mérnök 

irodája «a#

NAGYVÁRADON
Vizvezeték-utca 36|b sz. a.

Elvállalja minden e szakba vágó 
*ft> munkák elvégzését. es®

Elvállalok nevezetesen: kül- és bányaméréseket, három
szögeléseket, Iyukasztási méréseket adományozási mé
réseket, térképek és kérvények szerkesztését, zártkutat
mányok fektetését és bejelentését, idegen bányák meg
vizsgálását, szakvélemények megadását, bányavétel és 
eladás közvetitését, bánya és erdei vasutak építését, 
altisztek által vezetett bányaüzemek időnkénti megtekin
tés tését s ellenőrzését, kutatások vezetését stb. stb. c3$

Az igen tisztelt szakközönség 
szives pártfogását ez utón kéri

P A P  A U R Í J l ^
o k i .  m .  b .  m é r n ö k .

keres megvételre készpénz fizetés mellett ^
előkelő kereskedelmi ház. Érdeklődők fór- ^
dúljanak sürgősen lapunk kiadóhivatalához. §4

4 . _________  U
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BURMEISTER C.
CHAMOTTE-GYÁR
HALBSTADTBAN (ezelőtt c. kulmiz).

Egyesiive az Egyesült Chamotte-gyárakkal m. Sz. 
(ezelőttC. Kulmiz)Saarauban és Marktredwitzben

Szám os k iá llításon  ki- 
tüntetést nyert. <£*

Mindennemű tűzálló-term ények;
Chamotte-kövek; kvarc- és silica- 
kövek, m a g a s f o k n a k  (hoch- 
basische) (védjegy X X )  és m a
gas savfoknak. Különleges kövek 
nagyolvasztók és Martin-kemen
cékhez; üstkövek, tűzálló anyag 
acéltégelyekhez és hasonló leg
magasabb igényeknek megfelelő 
anyag ; Cham otteliszt acélöntés
hez ; tűzálló elszigetelökövek 0'8 
fajsulyig, pl. léghevitő vezetékek 
kifalazásához; pirszén-alakkövek, 
széntéglák a megkívánt mérték- 
szerint, agyaghozzáadás nélkül, 
keményen sajtolva, megfelelően 
égetve, nagy olvasztókhoz. Alak
kövek, görebek, hevitő-retorták 
(Muffeln). A kohászati, légszesz- 
és vegyi iparágaknál használt 
mindennemű teljes kemencék szál- 
litattnak; különösen teljes nagy- 
olvasztók léghevitökkel, görbe- 
és mészkemencék. — Fenti külön
legességekben gyakorlo tt kőmű

vesek rendelkzésre állnak.

Alapittatott 1850-lien.

Évi term előképes
ség: 100 m illió  k ilo
gramm alakos ége
tett Cliamotte-áru.

1000 m unkás.

Az elszállítás Halb- 
statban, Saarauban  
és M arktredwitzben
a gyár saját vágányain 

esetleg vizen 
Boroszlóból gondo

san eszközöltetnek

S ü rg ö n y e im :  — -

„Feuerfest“ Halbstadt.

Fénykép nagyításokat
akármilyen fénykép után, legszebb 
kivitelben, 55—68 cm. nagyságú

díszes Passepartoutban 5 kor.-ért 
o la jban  sz ín esen  10 koronáért

küldünk c s o m a g o l á s s a l  együtt. 

Képviselők mindenütt felvétetnek:

P  A P A  F I  << fényképnagyitó és
9  9  l \  r \  R r \  ÍLá festészeti m űterem

BUDAPEST, VII/22.

GEBRÜDER FROMME
WIEN. XVIII. Herbeckstrasse 27.

W erk stätte  m athem athischer  
Präcisions-Instrum ente

Gruben-Pat nt-Boussolentheodolite. Gruben-Instrumente,Taschen- 
Grubenboussolen-Instrument r reis fi. 67.— in verschiedenen 
Grössen, Gruben-Latten und Stäbe, Verziehschrauben und 
Schnüre, C om pa^e, Gruben-Regel-Transporteure, Phantogra- 

phen schwebendes System.

Illustrierte Preisverzeichnisse gratis und franco.
General Vertreter:

vön Karl Z eiss in Jen a .
. Lager von plastisch wirkenden Zeissfeldstechern

B _______________________ ____________ B

M ag y . k ir .  á l la m i v a s g y á r a k  
k ö z p o n ti  ig a z g a tó s á g a

Budapesten, K őbányai-út 13-25. sz.
Sürgönyeim: „ÁLLAMI VASGYÁRAK BUDAPEST".

Telepek: B udapesten ,D iósgyőrött, Vajdahunyadon, 
Zólyom -Brezón és Kudsiron.

A b dapesti gyárban 1144 lóerő, 2850 munkás, a diósgyő i 
gyárban 7000 lóerő 5600 munkás, a vajdahunyadi gyárban 
1374 lóerő, 1800 munkás, a  zólyombrezói gyárban 3765 lóerő, 
2900 munkás, a kudsiri gyárban 280 lóerő, 480  munkás.

Mozdonyok, lokomobilok, arató-, fűkaszáló- és cséplő
gépek, utimozdonyok, szalmakazalózók, kukoricamorzsolók, 
és egyéb gazdasági gépek, vasúti vizállomási berendezések, 
gőzkazánok, sajtolt villamos kocsi-keretlemezek, teljes 
lokomotív és vasúti kocsi kerékpárok, kerékvázák és ten- 

„ gelyek, vont fényes rudak, kovács- és acélöntvényü hajó- 
és gépalkatrészek, tégelyacélöntvények, alakos acélöntvé
nyek, különféle nyersvas és vasöntvények, szegecsek, csa
varok, csavarkulcsok, tűzálló anyag- és chamotteáruk. 
Hidak, vasszerkezetek, vasúti sinek és sinkapcsoló-szerek, 
teljes vasúti váltók, keresztezések, vastartók, kereskedelmi 
vasak, lemezek, hidlánctagok, rúgóacél, köfúróacél, reszelö- 
acél, kocsirúgóacél, vágóacél, fenő-, brescian-, azralon- és 
durvaacél, sziklavésők, gazdasági szerszámok, különféle 
acélszerszámok, üllők stb. acéllövedékek, vont, hengerelt, 
kazán-, forr- és furócsövek ónozva és galvanizálva, öntött 
vascsövek. V izgázhegesztési eljárással e lőá llíto tt  
gőzvezetéki, vízvezetéki és csatornázási csövek és csator
názási csövek szab. kötőkarimákkal vagy hengerelt kar
mantyúkkal, mindennemű bányacsövek, elektromos vasúti 
vezetékhez és világitó testekhez való árbocok, hajóárbocok, 
vitorlarudak (Raaen), árbocszárak (Stengen), árbocszálfák 
(Spieren), póznák (Bäume), alagcsövek, vizlégcsővek (bpei- 
gattrohre), üreges mozgó hajódarúk (hohle Davits), tengeri 
uszorok (Meeresbojen) vízépítésekhez, hidjármokhoz és 
partbiztositási falakhoz alkalmas csövek, melyek vizerővel 
a földbe nyomatván és felülről cementtel kiöntétvén, ol
csóbbak és tartósabbak mint a kőfalazatok, olaj-, légszesz- 
és légnyomási tárgyak 200 athmosphera és azon felüli 
bélső légnyomásra, torpedó-légpatronok, celluloze cukor- 
és szappanfőzőüstök, egészen hegesztett üzemi kazánok 
és mozdonykazán-köpenyek, malomdobok, retorták, köz
pontfutók, vegyészeti és ezzel rokoniparok céljaira szol
gáló készülékek stb.
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A

„Bányászati Évkönyv“
m egjelenése!

„A Bánya“ rövid pályafutása alatt is megmutatta, hogy a magyarországi bányatulajdonosok és 

bányászat érdekeit mindenkoron a legmelegebben karolta fel, s most/egy hézagpótló munkával óhajtja a 

a magyar bányászat ügyét úgy idehaza, mint. külföldön előmozdítani.

E célból „Bányászati Évkönyv“ címmel egy 300 oldal terjedelmű V sad rét-nagyságu illusztrált 

szakkönyvet adunk ki, mely tartalmazni fogja

1. A rendes naptári részt. ^

2. A m. kir. pénzügyminisztérium bányaosztályvezetőinek, a m. kir. geologiai intézet karának, a 

a bányakapitányok, bányatanácsosok, bányabiztosok, a bányászati akadémiai tanári karának és előkelő hazai 

bánya-vállalatok igazgatóinak és vezetőinek fényképét és életrajzát.

3. A fontosabb ásványok ismertetését, különös tekintettel hazai viszonyainkra.

4. A bánya törvény fontosabb s gyakorlati rendelkezéseit és az eddig megjelent s a bányászatra 
vonatkozó nagyobb jelentőségű miniszteri rendeleteket.

5. A magyarországi és a külföldi bányászat összehasonlítását.

6. Az összes magyarországi bányatársaságok pontos cimét és az alkalmazottak pontos névsorát.

7. Legújabb bányászati berendezések, gépek és szabadalmak leírását és fényképét.

A mint ezen vázlatos programmunkból látható, a „Bányászati Évkönyv“ minden igényt ki fog

elégíteni.

A „Bányászati Évkönyv“ minden év szeptemberében jelenik meg s bolti ára csupán

4 korona
A megrendelések alanti címre eszközlendők.

Hazafias üdvözlettel
r

T elefon  2 3 -3 3 . X  A BANYA X
szerk esztősége  

Budapest, TI., Dalszinház-u. 8..
(A z  op erával szem ben .)

Megpendelési=iv.
Alulírott ezennel megrendelem a ,,Bányászati Évkönyvedet és kötelezem magamat azt a megjelenéskor át

venni 4 korona árban.

N é v Foglalkozás L a k h e l y Hány
példány
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x LOSSINSZKY IMRE x
okleveles gépészmérnök műszaki irodája = ^ = ^ = ^ = =

BUDAPEST, V. KERÜLET, L1PÓT-KÖRUT 7. SZÁM.
Telefomzám 6 4 -7 2 . Táviraticim L0SSIM-

F o ly t o n é g ő  t ö l t ő k á l y h á k
= = = = =  Különösen magyarországi szenekre ! = = = :
Feyér Gyula, okleveles gépészmérnök, tanár szabadalmazott rendszere szerint.

A lkalm azásban vannak m á r : Budapest 
Nincs szükség drága külföldi szénre ! városi Villamos Vasút, Technológiái Iparmuzeum, 

.. - M. kir. államvasutak főműhelye, M. kir. Honv.
Futsunk olcsó hazai szénnel ! <£j& Minisztérium, Nagykárolyi színkör, Katonai közp.

„ . „ , ruhatár, Váczi városház, Nagyváradi hadapród-
50 /o-OSkoltségniCgtfl.ka.rÍtá.S. isk., Schlick-gyár, Danubius hajó- és gépgyár stb.

Munkácsi-féle szab.

takaréktüzhelyek egyedüli gyártása és elárusitása.
Bármely tüzelőanyaggal füthetök ! 35—40% költségmegtakarítás! 

= T e l j e s  e g é s z ü k b e n  m a g y a r  i p a r !

Nagyiényereja „ U n ic u m “ p e tró le u m  iz z ó lá m p á k
szabadalm. jeg0iCSóbb világí
tása. 1000 g y erty a fén y  óránként 115 fillérbe kerül. Pótolja a villamos ivlámpát. Bármely petróleummal ég. Hordoz
ható, bárhol felállítható és bárki által kezelhető. Bányák g,yárak, gyártelepek, rakhelyek , m űhelyek, gazdasági

udvarok, kerthely iségek , fürdő- és forrástelepek  stb. stb.
számára.

Szabadalmazott T i l t “  Invert gázégő.

Id e á lis  g á z v ilá g i tá s  !
gázvilágitás terén, amennyiben ezen égővel fe lén y  
gázfogyasztás meHett ugyanolyan intensiv fényt kapunk, 
mint a közönséges Auer-égővel. A „Zenit“-égő óránkint 
60 1. gázfonyasztás mellett 60 normál gyertyafényt ad, 

tehát a közönséges Auer-égőksel szemben

50°/0-os gázm egtakaritást eredményez.

A Zenit“ invert-égő ára:
A szta li lám pa állvánnyal (lásd ábrát) A-jegyü 20.— korona, B-jegyü 22.— 
kor. Fali- vagy  csillár-lám pa A-jegyü 10.— kor., B-jegyü 12.— korona.

A „Zenit“ invert-égő kétféle nagyságban készül:
A-jegyü 60 normál gyertyafényü 60 1. óránkénti gázfo
gyasztás mellett. — B-jegyü 90 normál gyertyafényre 100

1. óránkinti gázfogyasztás mellett.

K iadótulajdonos: Pénzügyi Merkur Kereskedelmi r. t. Budapest. Pap és Schwartz, Budapest, VI., Podmaniczky-utcza 35.


